
 

 

 

 

  التحلل البروتىوي الذاتي للماء:  1وشاط 
H3Oانًاء هى قاعذج فً انًضدوجح 

+/H2O  وحًض انًضدوجحH2O/HO-َقىل أٌ انًاء أيفىنٍد، 
 أكرة يعادنح انرفاعم نكم يضدوجح عهًا أٌ  انًاء هى انًرفاعم  .1
 انًعادنح انحصٍهح نهرفاعماسرُرج  .2
H3Oعهم ذىاجذ أٌىَاخ االوكسىٍَىو  .3

 فً انًاء ، يارا ٌسًى هزا انرفاعم ؟  -HOوأٌىَاخ انهٍذسوكسٍذ  +
 .يٍ انًاء انخانص ، ذقذو انرفاعم عُذ انرىاصٌ وانرقذو االقصى V=1L، تانُسثح نحجى   0C 25حذد ، عُذ  .4
 ذسرُرج؟انرقذو انُهائً نهرفاعم ، يارا َسثح أحسة  .5
 ذسًى شاترح انرىاصٌ انًقشوَح نهزا انرفاعم تانجذاء األٌىًَ نهًاء ، أعط ذعثٍش نهزِ انصاترح ، شى أحسة قًٍرها ؟ .6

𝜌    َعطً  انكرهح انحجًٍح نهًاء          

، احسة  pKe= -logKeفقط تذسجح انحشاسج ، حٍس ذرضاٌذ ، ترضاٌذ دسجح انحشاسج،وألسثاب عًهٍح ، َسرعًم انصاترح  Keانجذاء األٌىًَ  ذرعهق شاترح .7
 0C 25هزِ انصاترح عُذ دسجح انحشاسج 

 
 

  تصىيف المحاليل المائيت :2وشاط 
 ٍ   0C 25عُذ دسجح انحشاسج  Bو  Aَرىفش عهى يحهىٍن

 pHB:هى Bانًحهىل  pHو  4,3.10-4mol.L-1=[-HO]هى   Aفً انًحهىل   -HOذشكٍض االٌىَاخ 

 Aانًحهىل أحسة  .1
 Bفً انًحهىل   -HOأحسة ذشكٍضأٌىَاخ انهٍذسوكسٍذ  .2
H3Oتاسرعًال انجذاء االٌىًَ ويقاسَح ذشاكٍض االٌىَاخ  .3

 صُف انًحانٍم انًائٍح إنى انًحانٍم انًحاٌذج وانحًضٍح وانقاعذٌح -HOو  +
 

 

 العالقت بيه : 3وشاطpH وثابتت الحمضيتKA  ثابتتا الحمضيت لمسدوجتي الماء ، 
 فً انًاء  HAأكرة يعادنح ذفاعم انزي ٌحذز عُذ روتاٌ انحًض  .1
 ، اعط ذعثٍش نهزِ انصاترحKAذسًى شاترح انرىاصٌ انًقشوَح نهزا انرفاعم تصاترح انحًضٍح وَشيض نها ب  .2
 pKA= - logKAأحسة  .3
  pHاسرُرج ذعثٍش  .4

H3Oٌهعة دوس انقاعذج فً انًضدوجح  انًاء أيفىنٍد ، ار
+/H2O    وٌهعة جىس انحًض فً انًضدوجح H2O/HO- 

  pKA1وكزنك   KA1ٌ شى اسرُرج شاترح انحًضٍحأكرة يعادنح انرفاعم نهًضدوجح االونى  .5
 pKA2وكزنك   KA2أكرة يعادنح انرفاعم نهًضدوجح انصاٍَح ٌ شى اسرُرج شاترح انحًضٍح .6

 

 قاعدة-ثابتت التىازن المقرووت بتفاعل حمض :تمريه تطبيقي 
 نهزا انرفاعم  KA1فً انًاء ، شى اعط ذعثٍش نصاتصح انحًضٍح HOOHاَىٌكًٍصأكرة يعادنح روتاٌ حًض ان .1
 نهزا انرفاعمKA2 فً انًاء ، شى أعط ذعثٍش نصاترح انحًضٍح C6H5COOHروتاٌ حًض انثُضوٌك أكرة يعادنح  .2
 انًٍصاَىٌك يع أٌىَاخ انثُضواخ   أكرة يعادنح ذفاعم تٍٍ حًض .3

 KA2 5-6,3.10 =و          KA1= 4-1,6.10َعطً          

 

 تغيراث وسبت التقدم الىهائي بداللت : 4 وشاطpH  و KA في محلىل حمضي 
 S2و  S1َعرثش يحهىنٍٍ  

 

 S1يحهىل حًض االٌصاَىٌك
(CH3COOH) 

KA(CH3COOH/CH3COO-) 
1,8 .10-5 

CA=10-2mol.L-1 pH = 3,4 

 S2يحهىل انًٍصاَىٌك 

(HCOOH) 

KA(HCOOH/HCOO-) 

1,8 .10-4 

CA=10-2mol.L-1 pH = 2,9 

 
 فً انًاء HAأكرة يعادنح انرفاعم انزي ٌحذز عُذ اراتح انحًض  .1
 اَشًء جذول انرقذو نهزا انرفاعم .2
  Cوانرشكٍض   pHنهزا انرفاعم تذالنح    τ  اعط ذعثٍش َسثح انرقذو انُهائً .3
 انجذول انراًنأذًى يال  .4

 حًض انًٍصاَىٌك حًض االٌصاَىٌك انحًض

pH   

KA   

pKA   

τ   

 
 ؟يحانٍم نها َفس انرشكٍض  pHكٍف ذرغٍش َسثح انرقذو انُهائً تذالنح  .5
 ؟عهى َسثح انرقذو انُهائً KAيا ذأشٍش قًٍح شاترح انحًضٍح  .6
 فً حانح يحهىل حًضً C و َسثح انرقذو انُهائً نهرفاعم  τتذالنح  KAأكرة ذعثٍش  .7

 

 



 

 

 

 


